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Inleiding
De Nieuwe Veste verwerkt persoonsgegevens van leerlingen. De verzameling van persoonsgegevens van de
leerling vormt het elektronisch / papieren leerlingdossier. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze
persoonsgegevens goed beveiligd zijn.
De bescherming van deze persoonsgegevens is uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). We voldoen aan de eisen die AVG en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan de eisen voldoen
hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement.
U vindt onze privacyverklaring en het privacyreglement op: www.denieuweveste.nl.
Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier van De Nieuwe Veste bestaat uit twee delen:
▪ Deel A dient te worden ingevuld door de leerkracht of de directeur van de basisschool.
▪ Deel B dient te worden ingevuld door ouders.
Deel A
Uw zoon/dochter stapt over van de basisschool naar De Nieuwe Veste. Om uw zoon/dochter goed te laten
starten op De Nieuwe Veste is de basisschool verplicht om relevante informatie over uw zoon/dochter tijdig
met ons te delen. Daarbij is het uitgangspunt, dat alleen gegevens overgedragen worden die relevant zijn om uw
zoon/dochter goed te begeleiden en te laten leren. Een deel van de gegevens wordt overgedragen via het
aanmeldingsformulier deel A. Daarnaast kunnen er ook digitaal (via Overstap Service Onderwijs (OSO))
gegevens worden overgedragen.
De volgende gegevens van u en uw zoon/dochter worden overgedragen:
▪ gegevens van de basisschool;
▪ gegevens over schooladvies en gegevens ten behoeve van plaatsing;
▪ gegevens over de aard en het verloop van de schoolloopbaan, de behaalde resultaten, de verplichte
eindtoets;
▪ gegevens over werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en studievaardigheden;
▪ gegevens over de begeleiding en ondersteuningsbehoefte.
Als ouders hebt u recht op inzage in de gegevens die worden overgedragen.
Deel B
Gegevens leerling en gegevens ouders
De Nieuwe Veste verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van uw zoon/dochter:
▪ officiële achternaam1, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens zoals het e-mailadres;
▪ het BSN nummer;
▪ nationaliteit en geboorteplaats.
De Nieuwe Veste verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van u als ouders/verzorgers
▪ achternaam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor
communicatie bedoelde gegevens zoals het e-mailadres en betalingsplichtig;
▪ nationaliteit.
Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om:
▪ uw zoon/dochter in- en uit te kunnen schrijven;
▪ leermiddelen te kunnen verstrekken of ter beschikking te kunnen stellen;
Dit is de officiële (juridische) achternaam die uw zoon/dochter bij de geboorte heeft gekregen, zoals vastgelegd in de
registers van de burgerlijke stand.
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onderwijs voor uw zoon/dochter te organiseren;
onze verplichtingen op grond van de wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving te kunnen
uitvoeren;
uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke verplichting om gegevens te kunnen verstrekken aan het
ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en overige instanties voor zover de verplichtingen daartoe
voortvloeien uit de wetgeving;
te kunnen voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan, dat is belast met de uitvoering van een
publiekrechtelijke taak.

U heeft als ouders het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn
voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Gegevens met betrekking tot gezondheid of welzijn van de leerling
De Nieuwe Veste verzamelt en verwerkt ook een aantal gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de
gezondheid of het welzijn van uw zoon/dochter. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om:
▪ uw zoon/dochter in- en uit te kunnen schrijven;
▪ het onderwijs te kunnen organiseren en geven, uw zoon/dochter te kunnen begeleiden en studieadvies te
kunnen geven;
▪ uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke verplichting om gegevens te kunnen verstrekken aan het
ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en overige instanties voor zover de verplichtingen daartoe
voortvloeien uit de wetgeving;
▪ te kunnen voldoen aan een verzoek van een bestuursorgaan, dat is belast met de uitvoering van een
publiekrechtelijke taak.
Toestemming publicatie beeldmateriaal
Op De Nieuwe Veste laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Daarom kunnen tijdens
verschillende gelegenheden zoals (buitenschoolse) activiteiten, excursies en lessen foto’s en video’s gemaakt
worden waarop ook uw zoon/dochter te zien is.
Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s, we plaatsen geen foto’s en video’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden en plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk
om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. In het
aanmeldingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën, omdat de wetgever
eist dat u als ouders een goedgeïnformeerde beslissing kunt nemen, die ook specifiek is.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens (school)activiteiten. Wij hebben daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van
een foto in het administratiesysteem.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat leerlingen2 soms zelf een
keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we beeldmateriaal voor anderen doeleinden willen gebruiken dan vragen we hiervoor vooraf uw
toestemming. U kunt als ouders altijd besluiten om gegeven toestemming in te trekken.
Toestemming digitale diensten
Digitalisering heeft een grote invloed op onze samenleving en ook op het onderwijs. Wij maken gebruik van
digitale diensten zoals sociale media, bijvoorbeeld Whatsapp om gegevens/informatie te delen. In de AVG zijn
voor deze diensten aparte regels opgenomen als er persoonsgegevens worden verwerkt. Daarom vragen wij
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uw toestemming voor het gebruik van deze diensten. U kunt altijd besluiten om gegeven toestemming in te
trekken.
Voor het gebruik van digitale leermiddelen en diensten bestaande uit leerstof en/of toetsen en daarmee
samenhangende diensten die gericht zijn op onderwijsleersituaties ten behoeve van het geven van onderwijs
door of namens onderwijsinstellingen hebben wij een wettelijke grondslag. Dit betekent, dat wij hiervoor uw
toestemming niet nodig hebben.
Ondertekening ouders/verzorgers
Als er sprake is van eenhoofdig gezag (één van de ouders/verzorgers heeft gezag, niet beiden) dan moet dit
aanmeldingsformulier ondertekend worden door de ouder/verzorger met het ouderlijk gezag. Als er sprake is
van gezamenlijk gezag dan kunnen beide ouders/verzorgers het formulier ondertekenen of ervoor kiezen dat
één van de ouders/verzorgers het formulier ondertekend, mits de andere ouder geen bezwaar heeft tegen de
aanmelding.
Door ondertekening wordt u geacht op de hoogte te zijn van en te handelen conform de binnen De Nieuwe
Veste geldende (gedrags)regels, waaronder de regels die vastgelegd zijn in de huisregels, het leerlingenstatuut
en de gedragscode ICT van De Nieuwe Veste3 en verklaart u, dat beide ouders toestemming geven voor het
starten van de aanmeldingsprocedure op De Nieuwe Veste.
Plaatsing locaties Coevorden
Op basis van het advies van de basisschool plaatsen wij uw zoon/dochter in een klas. Wij plaatsen de leerling op
het niveau van het advies van de basisschool. Op de locaties in Coevorden hanteren we in leerjaar 1 een
indeling in klassen volgens het dakpan-beginsel. We hebben de volgende klassen:
▪ praktijkonderwijs;
▪ vmbo basisberoepsgerichte leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg;
▪ vmbo kaderberoepsgerichte leerweg / mavo;
▪ mavo / havo;
▪ havo / vwo (atheneum);
▪ vwo (atheneum/gymnasium).
In de dakpanklas krijgt uw zoon/dochter onderwijs op het eigen niveau. Indien het eigen niveau het laagste
niveau betreft dan krijgt hij/zij ook de kans om op een hoger niveau te werken.
Plaatsing locatie Hardenberg
Op basis van het advies van de basisschool plaatsen wij uw zoon/dochter in een klas. Wij plaatsen de leerling op
het niveau van het advies van de basisschool. Op de locatie in Hardenberg hanteren we in leerjaar 1 een
indeling in klassen volgens het dakpan-beginsel. We hebben de volgende klassen:
▪ vmbo basisberoepsgerichte leerweg / kaderberoepsgerichte leerweg (b/k);
▪ vmbo kaderberoepsgerichte leerweg / mavo (k/m);
▪ mavo / havo (m/h);
▪ havo / vwo (h/v).
In de dakpanklas krijgt uw zoon/dochter onderwijs op het eigen niveau. Indien het eigen niveau het laagste
niveau betreft dan krijgt hij/zij ook de kans om op een hoger niveau te werken.

De geldende (gedrags)regels staan op de website van de school (www.denieuweveste.nl) onder schoolgids en worden
regelmatig onder de aandacht gebracht.
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